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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se eller 
ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder.Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Mängden fet- och kursivmärkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget har märkts med VERSALER.  

 Förkortningarna för sant (v) och falskt (f) har placerats inom parentes då de 
efterföljs av en mening, ex s. 2, 5 osv. 
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Sidspecifika förändringar 

2 

Övn 2 a) Stora bokstäver har ersatts av små: 

1. a 

2. b 

3. c 

4. d 

Övn 2b) Punktlista infogad: 

 Laura a passé de bonnes vacances, a travaillé au supermarché, a gagné un peu 
d'argent et a rencontré beaucoup de monde. 

 Adrien a passé de merveilleuses vacances, a voyagé, a fait le tour du monde, a 
travaillé à bord d'un bateau, a visité des pays francophones, a rencontré beaucoup 
de monde et a acheté un singe. 

 Edouard a passé de bonnes vacances, a travaillé au centre culturel, a gagné un peu 
d'argent, a rencontré beaucoup de monde. 

 Mélanie a passé de merveilleuses vacances, a voyagé, a logé en auberges de 
jeunesse et a visité des pays européens. 

5 

Övn 6) De franska verben har placerats inom parentes: 

1. (apprends) Jag lär mig mycket genom att prata.  

2. (prennent) De tar sitt ansvar.  

3. (avez appris) Har ni lärt er läxan snabbt?  

4. (prends) Tar du din resväska eller din stora bag?  

5. (apprend) Hon lär sig mycket på universitetet.  

6. (avons pris) Jag och busschauffören, vi tog alla passagerarnas bagage. 

6 

Övn 7e) Numrering har ersatts av punktmarkering: 

 je parle/nous parlions beaucoup de langues. 
je fasse/nous fassions des études. 

 je trouve/nous trouvions une maison. 
j'aie/nous ayons des enfants. 

 je sois/nous soyons acteur/actrice/ acteurs. 
je saisisse/nous saisissions l'occasion. 
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8 

Övn 9) Svarsalternativen har ersatts med: 

A Jérémy: 1, 3, 4 

B Elsa: 2, 4, 5, 6 

Övn 11a) De franska verben har placerats inom parentes: 

1. Man kommer att äga en bättre bil. (va posséder/possédera) 

2. Jag ska prata med Mimie. (vais parler/parlerai) 

3. De ska sälja huset. (vont vendre/vendront) 

4. Du ska avsluta dina läxor. (vas finir/finiras) 

5. Charles ska köpa en ny bärbar dator. (va acheter/achètera) 

6. Kommer ni att hitta? (allez trouver/ trouverez) 

17 

Övn 2a) Stora bokstäver har ersatts av små: 

1. a 

2. b 

3. d 

4. a 

5. c 

6. b 

7. c 

8. a 

9. c, d 

10. e 

17-18 

Övn 6a) Pronomen har placerats inom parentes: 

1. (que) Denise bestämmer sig för att öppna en väska som hennes mamma gav henne. 

2. (qui) Lyckligtvis hade Irène en pappa som älskade henne och beundrade henne. 

3. (qui) Denise, som föddes 1929 ... 

4. (qu') Här är några citat ur ett brev som han skickade ... 

5. (que) ... enligt det enda brev som jag har fått från henne ...  



4 

 

Till läsaren 

Baksidestext och textkällor utgår.  

Mängden fet och kursiv märkning är minskad. Fet och kursiv som är nödvändig i 
sammanhanget skrivs  med VERSALER. 

Bonne chance!  
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Pedagogiska tips 

 Eleven med synnedsättning behöver mer tid till att rätta uppgifterna. Det kan även 
vara bra att gå igenom de rätta svarsalternativen tillsammans med eleven.  

 Läs gärna Till Läsaren tillsammans med eleven, så att han eller hon vet vad som är 
specifikt med boken. 
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